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Svar til opgaver 

 

Opgave A1 

1. Turister i Danmark er vigtige for den danske økonomi.  

2. Mange af turisterne kommer fra vores nabolande. 

3. I 2014 brugte danske og udenlandske turister tilsammen 94,7 milliarder kroner på at holde ferie i 

Danmark. 

4. I alt foretog udenlandske turister 26,1 millioner overnatninger i Danmark i 2016. 

5. Turister, der holder ferie i Danmark, skaber over 100.000 job, men Danmark vil også gerne 

tiltrække flere kinesere. 

6. Carina Ren forsker i turisme ved Aalborg Universitet. 

 

 

Opgave A3  

Tiltrække frastøde 

Steg  faldt 

Rent beskidt, snavset 

Sikkert   farligt 

Elsker  hader  

 

Opgave A4 

Spørgsmål       

 
1 

 
Danmark har mange spændende dyr.  

JA  

NEJ X 

 
2 

 
Danskerne er gode til at hygge sig. 

JA X 

NEJ  

 
3 

 
Danmark er et trygt sted at være. 

JA X 

NEJ  

 
4 

 
Solen skinner altid om sommeren. 

JA  

NEJ X 
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Danskerne er venlige.  

JA X 

NEJ  
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Opgave B1 

1.  Hvem bestemmer, hvornår der skal være 

skoleferie?  

Skoleinspektøren bestemmer, 
hvornår der skal være skoleferie.  

 

Klasselærerne bestemmer, hvornår 
der skal være skoleferie.  

 

De enkelte kommuner bestemmer, 
hvornår der skal være skoleferie. 

X 

2.  Hvor mange uger varer skolernes 

sommerferie? 

Sommerferien varer cirka 4 uger.  

Sommerferien varer cirka 5 uger.   

Sommerferien varer cirka 6 uger.  X 

3.  Hvorfor blev efterårsferien tidligere kaldt 

kartoffelferien? 

Børnene skulle hjælpe med at 

grave kartofler op.  

X 

Man spiste altid kartofler på denne 

tid. 

 

Kartoffel betyder også efterår.   

4.  Hvornår indførte skolerne vinterferien? Samme år som skoleloven blev 

indført. 

 

I 1970’erne.  X 

I 1990’erne.   

5.  Hvor gamle er Agnes og Sigurd Larsen? 

(Se øverste klip). 

 

82 år og 85 år.   

De er begge 86 år.   

93 år og 100 år.  X 

6.  Hvorfor kan familien godt lide at køre på 

vinterferie? (Se nederste klip).  

Så kan de selv bestemme, hvornår 

de vil hjem igen.   

X 

Kvinden i familien er bange for at 

flyve.   

 

De har lige fået en ny bil.   
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Opgave B2 
 
Vandret:      Lodret: 
3. Ski.      1. Efterårsferie. 
7. Kartoffelferie.     2. Høste. 
11. Juleaften.     4. Italien. 
13. Årstid.     5. Sommerferie.   
14. Skolelov.     6. Efterår. 
      8. Forår.  
      9. Vinter.  
      10. Lukket. 
      12. Sommer.  
      14. Skoleelev. 
 
 
 
 
Opgave B6  
 
1. De enkelte kommuner bestemmer, hvornår der skal være skoleferie. 
2. Skoleloven sagde, at alle børn i Danmark skulle gå i skole. 
3. Dengang startede skoleåret den 1. april, og så holdt eleverne en slags høstferie i august. 
4. Kommunerne indførte vinterferien, så fraværet blev begrænset til én uge.  
5. Myndighederne mente dog, at det var forkert og indførte derfor forskellige former for 

bøder til forældrene. 
6. Engang skulle børnene hjælpe til i marken, når de havde ferie.  
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Opgave C2 

1. Hvor mange ugers ferie har de fleste 

lønmodtagere?  
Tre uger.  

Fire uger.   

Fem uger.  X 

2. Hvordan optjener man betalt ferie? Chefen giver betalt ferie til de 

dygtigste medarbejdere.  

 

Man optjener 2,08 dages betalt 

ferie, hver måned man er ansat.  

X 

Man skal selv spare pengene op på 

en feriekonto.  

 

3. Hvad er ferieåret? Det er den periode, hvor man kan 
holde sin ferie. 

X 

Det kalder man de år, hvor man 

kommer på ferie. 

 

Ferieåret er den periode, hvor man 

optjener sin ferie.  

 

4. Hvornår ligger ferieåret?  Ferieåret går fra 1. januar til 31. 

december.  

 

Ferieåret går fra 1. august til 31. 

juli.  

 

Ferieåret går fra 1. maj til 30. april. X 

5. Kan man holde betalt ferie, hvis man er på 

dagpenge?  

 

Nej.  

Ja, man kan optjene tre ugers 

betalt ferie.  

 

Ja, man kan optjene fem ugers 

betalt ferie.  

X 

6. Kan flygtninge holde betalt ferie?  

 

Nej.  

Ja, hvis de har et arbejde.  X 

Ja, hvis de får integrationsydelse.   
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Opgave C3 Morfem-deling 

af – hold - e 

uge – r -s             

ferie – lov – en     

løn – mod -tag - er    

integration -s -yd- else   

artikel    

ferie- lov -s  

 

Opgave D1 

1. Lola Jensen siger, at man ikke skal lægge for mange planer i sin ferie.  

2. Man skal ikke være skuffet, hvis man for eksempel ikke kommer på charterferie.  

3. Lola Jensen mener, at børn også har brug for ferie.  

4. Det kan nemlig være hårdt at være hele dagen i en institution.   

5. Det kan være en god idé at få afsluttet de vigtigste opgaver inden ferien.  

6. Når ferien endelig er i gang, er det vigtigt at give slip.  

7. Det hele skal nok gå, mens man er væk.  

8. Sæt autosvar på din mail.  

 

Opgave D2 

Ental ubestemt Ental bestemt Flertal ubestemt Flertal bestemt 
 

sommerferie sommerferien sommerferier sommerferierne 
 

hverdag hverdagen hverdage hverdagene 
 

ferie ferien ferier ferierne  
 

arbejde arbejdet arbejder arbejderne 
 

familie familien familier familierne 
 

stressforsker stressforskeren stressforskere stressforskerne 
 

familievejleder familievejlederen familievejledere familievejlederne 
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Opgave D3  

acceptere   godtage     

vigtigste   væsentligste     

beslutte   bestemme     

institution   børnehave    

være nærværende   være til stede  

 

Opgave E1 + E2 

1. Her er bibliotekets forslag til bøger i sommerferien. 

2. Mette Lybæch er ansat som formidler på Aalborg Bibliotekerne. 

3. I denne artikel kommer hun med forslag til bøger.  

4. Så kan du nemt finde en bog til sommerferien.  

 

 

Opgave E3 

grundform komparativ superlativ 

Let lettere lettest 

spændende mere spændende mest spændende 

ung yngre yngst 

gammel ældre ældst 

interessant mere interessant mest interessant 

kort kortere kortest 

sød sødere sødest 

lang længere længst 

 


